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ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2560
“ศัตรูร้ายที่ชาวสวนมะพร้าวไม่ควรมองข้าม”
ขณะนี้หลายพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าว มักจะพูดถึงหนอนหัวดา
ที่เป็นศัตรูที่สาคัญของชาวสวนมะพร้าว แต่
อย่าลืมยังมีศัตรูมะพร้าวที่สาคัญอีก 2 ชนิด
ที่ชาวสวนมะพร้าวไม่ควรมองข้าม นั่นก็คือ
ด้วงแรด และด้วงงวงมะพร้าว นอกจากเป็น
ศัตรู ที่ส าคั ญของชาวสวนมะพร้ าวแล้ว ยั ง
เป็ น ศั ต รู พืช ที่ ส าคั ญ ของชาวสวนปาล์ ม ใน
บางพื้นที่อีกด้วย
ด้วงแรดมะพร้าว เฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้นที่เป็นศัตรูพืช โดยไปกัด
เจาะโคนทางใบมะพร้าว หรือปาล์มน้ามันทาให้ทางใบหักง่าย และยัง กัด
เจาะทาลายยอดอ่อน ทาให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็น
ริ้วๆ คล้ายรูปสามเหลี่ยม ถ้าโดนทาลายมากๆ อาจจะกระทบกับผลผลิต
บริเวณที่ ด้วงแรดกัด เจาะเป็น เนื้อเยื่ ออ่อน ทาให้ด้ วงงวงมะพร้า วเข้ามา
วางไข่ซ้า แล้วฟักตัวเป็นตัวอ่อนกัดกินยอดมะพร้าว ทาให้มะพร้าวตาย
แหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรด ได้แก่บริเวณที่มีต้นมะพร้าว ตอมะพร้าว ทางใบมะพร้าวที่เน่าเปื่อย กองปุ๋ย
คอก ฯลฯ
วงจรชีวิต ตัวเต็มวัยอายุ 90-120 วัน ระยะไข่ 10-12 วัน ระยะดักแด้ 23-28 วัน ระยะหนอน 80-150
วัน รวมระยะเวลาตั้งแต่ไข่ถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา 4-9 เดือน ตัวเมีย 1 ตัววางไข่ได้สูงสุดประมาณ 152 ฟอง
การป้องกันกาจัดด้วงแรดมะพร้าว
1. เผาทาลายทางใบมะพร้าวที่ล่วงหล่น เพื่อลดพื้นที่การขยายพันธุ์ของด้วงแรด
2. ใช้ทรายหยอดบริเวณโคนยอดของมะพร้าว
3. ใช้ลูกเหม็นใส่ที่โคนของยอดอ่อน 6-8 ลูก/ต้น
4. ใช้กับดักล่อฟีโรโมน เพื่อจับตัวเต็มวัยมาทาลาย
5. ใช้เชื้อราเขียวเมตตาไรเซี่ยมกาจัดตัวอ่อนด้วงแรดมะพร้าว

ด้วงงวงมะพร้าว จะขยายพันธุ์อยู่ภายในคอมะพร้าว โดยเฉพาะบริเวณที่
ด้วงแรดเจาะทาลาย และบางครั้งพบการเข้าทาลายที่โคนต้น อาการที่สังเกตได้
คือ ยอดอ่อนมะพร้าวเหี่ยวแห้งและหักพับ ด้วงงวงมะพร้าวมี 2 ชนิด ได้แก่ ด้วง
งวงมะพร้าวชนิดเล็ก และด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ ตัวเต็มวัยเป็นแมลงปีกแข็ง
วงจรชีวิต ระยะตัวเต็มวัย 61-139 วัน ระยะไข่ 2-3 วัน ระยะดักแด้
9-25 วัน ระยะหนอน 61-109 วัน ด้วงงวงเพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ไ ด้
สูงสุด 527 ฟอง ในเวลา 112 วัน
การป้องกันกาจัดด้วงงวงมะพร้าว
1. ลดการระบาดของด้วงแรดโดยปฏิบัติตามข้อง 1-5 ตาม
วิธีการกาจัดด้วงแรดมะพร้าว
2. ใช้สารทาร์ ซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ามันเครื่อง 1 ลิตร กับ
ก ามะถั น ผง 100 กรั ม ผสมให้ เ ข้ า กั น ทาบริ เ วณที่ เ ป็ น แผล เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ด้วงงวงเข้าทาลายซ้า
เกษตรกรต้องรักษาสวนมะพร้าวให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อทาลายแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรด ถ้าลดการระบาด
ของด้วงแรดได้ก็จะสามารถลดการระบาดของด้วงงวงมะพร้าวไปอีกทางหนึ่ง และที่ขาดไม่ได้เลยคือ เกษตรกรต้อง
หมั่นสารวจแปลงมะพร้าวอย่างสม่าเสมอ เมื่อพบการทาลายต้องรีบแก้ไขทันที อย่าปล่อยให้ถึงขั้นเกิดการระบาด
แนวทางการป้องกันกาจัด ศูนย์เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะนา
ดังนี้
ขั้นแรก เลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เช่น สุพรรณบุรี1 สุพรรณบุรี2
สุพรรณบุรี90 ปทุมธานี1 พิษณุโลก2 ชัยนาท1 และชัยนาท2
ขั้นที่สอง ต้องทาการสารวจแปลงนาทุกสัปดาห์หลังจากข้าวงอก ถ้าพบจานวนตัวอ่อนของเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาล แต่ยังไม่ถึง 10 ตัวต่อกอ เป็นระยะที่เป็นตัวอ่อนยังไม่มีปีกแนะนา ให้ใช้สารสกัดสะเดาในอัตรา
100 – 120 ซีซี /น้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบฉีดพ่นในช่วงเย็นหรือกรณีส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัยมีปีกแล้วแนะนาให้ใช้
เชื้อราบิวเวอร์เรีย ฉีดพ่น อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้า 40 ลิตรผสมสารจับใบฉีดพ่นในช่วงแสงแดดอ่อน หากมีความ
จาเป็นต้องใช้สารเคมี ให้ใช้สารบูโพรเฟซีน (แอปพลอด 10 % WP) อัตรา 25 กรัม/น้า 20 ลิตร หรือใช้สารอี
โทเฟนพรอกซ์(ทรีบอน 10 % EC ) อัตรา 20 ซีซื ต่อ น้า 20 ลิตร หรือบูโพรเฟซิน/ไอโซโปรคาร์บ (แอปซิน/มิพซิน
5 %/ 20% WP ) อัตรา 50 กรัม ต่อ น้า 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบเป็นระยะตัวเต็มวัยเป็นส่วนใหญ่ (กรมวิชาการ
เกษตร)
เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
สุพรรณบุรี โทร 035-440926 ในวัน เวลาราชการทุกวัน
ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
กองบรรณาธิการ วันชัย ไพรศรีจันทร์; วีระพงษ์ ฉ่ามาก; วีรธรรม ชูใจ; มาลินี หนูงาม: วิชา งามยิ่ง,ภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์: ธีระพงศ์ เล้าโจ้ว
บรรณาธิการ นภัสวรรณ กระจ่างกุล
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
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